
Všeobecne záväzné  nariadenie mesta Šurany 

č. 6/2015  

 

o  výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku v základnej umeleckej 

škole, výške  príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,  výške 

príspevku v centre voľného času,  výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky 

úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany. 

 

     Mestské zastupiteľstvo Šurany /ďalej len MsZ/ v súlade s § 6 a § 11, ods.4, písm. g/ 

zákona č.369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6, ods. 24 zákona 

č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   a § 28 ods.5, § 49 ods.4, § 114 ods.6, §116 

ods.6, § 140 ods.10 a §141 ods.6 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom  

nariadení:  

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany  č. 6/2015 o výške príspevku za pobyt dieťaťa 

v materskej škole, výške príspevku v základnej umeleckej škole, výške  príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, výške príspevku v centre voľného času,  výške 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni  /ďalej len VZN/ 

určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach  

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany.  

 

§ 2 

Materská škola 

        Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa   v materskej 

  škole je 12,00 eur . 

 

 § 3 

Základná umelecká škola 

  Výška mesačného príspevku v základnej  umeleckej  škole  za 

  a) individuálne štúdium: 

- základné štúdium                                             6,00 eur  

- štúdium pre dospelých – študenti                    6,00 eur  

- štúdium pre dospelých s vlastným príjmom   12,00 eur  

- žiakov, ktorí sú zaradení do skupinky je          3,00 eur 

(počet žiakov na 1 vyučovacej hodine 2) 

- žiaka, ktorý navštevuje v rámci hudobného odboru viac ako jeden predmet je za  

každý ďalší hlavný predmet                              5,00 eur 

 

 

b) skupinové štúdium: 

-  prípravné štúdium                                          5,00 eur  

-  základné štúdium                                           5,00 eur 

- štúdium pre dospelých – študenti                   5,00 eur  

- štúdium pre dospelých s vlastným príjmom   10,00 eur  
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§ 4 

Školský klub detí  

 

   Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského  klubu 

detí pri základnej škole je 7,00 eur. 

 

§ 5   

Centrum voľného času 

 

   Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou  centra 

voľného času pre: 

            a) nezaopatrené dieťa je   0,50 eur 

            b) dospelú osobu je          2,00 euro  

 

 

§ 6 

 Školská jedáleň 

 

1. Výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedno  

jedlo podľa vekových kategórií stravníkov je: 

 

- v sume stanovenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pre tretie 

finančné pásmo nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 

stravníkov.  

 

2. Výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedno  

jedlo podľa vekových kategórií stravníkov pre diétne stravovanie je: 

 

- v sume stanovenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pre tretie 

finančné pásmo nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 

stravníkov  pre diétne stravovanie. 

 

3.  Podmienky úhrady príspevku: 

a) príspevok vo výške nákladov na nákup potravín uhrádza zákonný zástupca dieťaťa   

alebo žiaka mesačne vopred a to: 

  -        formou  bezhotovostného platobného styku, 

  -        poštovou poukážkou, 

  -  v hotovosti do pokladne školského zariadenia. 

 

       b) - v školskej jedálni pri základnej škole sa odhlásiť, resp. prihlásiť na stravu je možné 1 

deň vopred, 

- v školskej jedálni pri materskej škole sa odhlásiť, resp. prihlásiť na stravu je možné 

v konkrétny deň ráno do 7.15 hod., 

zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri 

chorobe, odchode zo školy a pod., za neodobratú a včas neodhlásenú stravu  sa 

finančná ani vecná  náhrada neposkytuje; 
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c) ak sa strava odhlási 1 deň vopred, zníži sa o sumu zaplatenú za počet odhlásených 

porcií suma, ktorá sa má platiť v nasledujúcom období; 

 

d) termín  na  úhradu  stravy  je  najneskôr   5-ty  deň v mesiaci, ak pripadne 5-ty deň 

v mesiaci na sobotu, nedeľu alebo sviatok, termínom na úhradu je nasledujúci 

pracovný deň po tomto dni; 

 

e) žiaka základnej školy, ktorý  ochorel počas víkendu odhlasuje zo stravy zákonný 

zástupca v pondelok ráno, najneskôr do  7.15 hod. 

 

 

§ 7 

Kontrolná činnosť 

 

        Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva hlavný  kontrolór mesta Šurany. 

 

 

§ 8 

Záverečné ustanovenie 

 

1. VZN č. 6/2015 o  výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške 

príspevku v základnej umeleckej škole, výške  príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov na činnosť školského klubu detí,  výške príspevku v centre voľného času, 

 výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany  bolo schválené uznesením mestského 

zastupiteľstva č. 6/2015-Z  bod č. VII., dňa 25.6.2015 . 

2. VZN nadobúda platnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta Šurany 

s účinnosťou od 1.9.2015. 

3. Odo dňa účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 

2/2011 v znení VZN č. 4/2011. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Ing. Marek O r e m u s, v.r.  

                                                                                               primátor mesta  


